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Okresná prokuratúra v Poprade. dňa

Vybavuje

JUDr, Diana Fabianová

Prešov

12.02.2018

.2018 tunajšej prokuratúre
predložila Vaše podanie spísanédo zápisnice na OO PZ Poprad dňa 16.01.2018,
kde v tomto podaní vyslovujete námietku zaujatosti voči Okresnej prokuratúre
Poprad, pretože máte za to. že trestné oznámenia pána Tudaja
za ohováranie, ktoré je príčinoutohto konania bolo iniciované po dohode Tudaja
s prokuratúi,ou, ked'že Vás nemóžu siíhat' za ohováranie, iak Vás chcú stíhat'
31.01

za tento skutok.

Uvedené podanie som z formálno-právneho hl'adiska posúdila ako žiadost'
o preskúmanie zákonnosti v trestnom konerní podl'a Príkazu generálneho prokurátora
SR por. č. 612017 zo dňa 12,05,2017, aj ked' v podaní uvádzate, že vyslovujete
námietku zaujatosti voči Okresnej prokuratúre Poprad, ktorej však dóvodom je len
procesný postup Okresnej prokuratúry Poprad a o takejto námietke sa v zmysle § 32
ods. 5 Trestného poriadku nekoná.

Na základe vyššie uvedeného Príkazu GP SR som preskúmala spisový

materiál Okresnej prokuratúry Poprad sp, zn. 1 Pn 907l1717706 a vyšetrovací spis
oo PZ Poprad sp, zn ORP-1 454|PP-PP-2017. Jeho preskúmanímsom nezistila
nezákonnost' v postupe dozorujúceho prokurátora, ked'že tento v zmysle zásady
oficiality uvedenej v § 2 ods. 6 Trestného poriadku, podl'a ktorej orgány Činné
v trestnom konaní sú povinné zaoberat' sa každou informáciou o podozreni
z trestného činu (zásada oficiality), informáciu lng. Tudaja obsiahnutú v st'ažnosti
zo dňa 24.11.2017, proti uzneseniu OR PZ OKP sp. zn. ORP-752I2-WS-PP-2017 zo
dňa 09.11.2017 o podozrení z trestného činu porušenia dóvernosti ústneho prejavu
a iného prejavu osobnej povahy podl'a § 377 ods. 1 Trestného zákona, odstúpil
polícii na preverenie.
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S poukazom na uvedené, vyhodnotiac postup Okresnej prokuratúry Poprad
v súlade so zákonom, Vaše podanie, posúdenéako žiadosť o preskúmanie
zákonnosti postupu prokurátora, som vyhodnotila ako nedóvodné, bez potreby
prijatia prokurátorského opatren ia,

Záverom Vás poučujem, že opakovaná žiadosť v tej istej veci sa nevybavuje.

JUDr. Diana Fabianová
prokurátorka
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